TRVALÝ POBYT

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica mala k 1.1.2016 podľa ústrednej evidencie
obyvateľov 4613 obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu. Tento počet však
nezodpovedá skutočnosti, o čom sa môžeme presvedčiť na rôznych úsekoch práce na
miestnom úrade. Napríklad pri vydávaní kolaudačných rozhodnutí na rodinné a bytové
domy, prideľovaní súpisných a orientačných čísiel domov, pri prijímaní detí do základnej
a materskej školy, pri vydávaní rôznych osvedčení a potvrdení občanom, kedy pracovníci
miestneho úradu zisťujú, že občania nemajú Záhorskej Bystrici trvalý pobyt.
Mať viac obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt zaručuje väčšie podielové dane a tým
možnosť financovania akcií pre všeobecný prospech.
Medzi tieto patria napríklad budovanie a údržba miestnych komunikácií, ochrana
a údržba zelene na verejných priestranstvách, budovanie detských ihrísk, výdavky v oblasti
školstva, kde sú potrebné financie na originálne i prenesené kompetencie na základnú
a materskú školu, v oblasti sociálnych vecí je potrebné uhrádzať výdavky za opatrovateľskú
službu poskytovanú sociálne odkázaným alebo zdravotne znevýhodneným občanom.
V prípade zvýšených príjmov z podielových daní môže mestská časť poskytovať vo väčšej
miere jednorazové finančné príspevky dôchodcom s nízkymi dôchodkami, príspevky na
stravovanie dôchodcov, príspevky rodičom pri narodení dieťaťa, príspevky pri úmrtí člena
rodiny a pod.
Mestská časť Záhorská Bystrica sa snaží podporovať finančne rôzne záujmové spolky
a občianske združenia, ktorých je v Záhorskej Bystrici 17 a aj pre túto oblasť by bolo vhodné
mať viac peňazí v rozpočte. Spomenieme len niektoré, ktoré v Záhorskej Bystrici pôsobia
a počas roka veľmi prispievajú k rozvíjaniu medziľudských vzťahov a spoločenskému životu
– Miestny spolok Slovenského červeného kríža, OZ Klub dôchodcov, Materské centrum bl.
Sestry Zdenky, OZ Bystrický svet najmenších, OZ Pozitívum v nás, Dobrovoľný hasičský zbor,
n.o. Bystrický prameň a ďalšie.
Veľké možnosti sú v oblasti kultúry, kde by sme mohli pre občanov obstarať rôzne
podujatia – divadelné predstavenia pre deti aj dospelých, zájazdy pre rôzne vekové
kategórie a p. Väčšie množstvo financií by bolo potrebných na rozšírenie materskej školy,
na opravu miestnych komunikácií a chodníkov, na údržbu zelene a mnohé ďalšie.
Z predchádzajúceho je vidieť, že financie, ktoré mestská časť dostane z podielových daní
sú naozaj potrebné a môžu byť využité na prospech všetkých jej obyvateľov a preto je
dôležité vyvinúť úsilie, aby občania, ktorí síce v Záhorskej Bystrici bývajú aj niekoľko rokov,
ale bez úradného prihlásenia, zmenili svoj postoj a aby si oficiálne trvalý pobyt prehlásili.

